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در برخی میادین کش��ور تولید ماس��ه گزارش ش��ده است. مثاًل در 
میادین گازی س��رخون و گنبدلی و میدان نفتی چشمه خوش ]2و1[. 
در واحدهای بهره برداری درود-1 و ابوذر نیز مشکل تولید شن گزارش 
ش��ده اس��ت. برخی چاه های میادی��ن دارخوین و منص��وری اهواز نیز 
ذرات سازندی تولید می کنند. اخیراً نیز مشکل تولید ماسه در میادین 

حوزه ی دریای خزر بررسی شده است ]3-5[.
مش��کل تولید ماسه در ادبیات فنی معموالً در مخازن ماسه سنگی با 
تحکیم یافتگی کم اتفاق می افتد. مثاًل در مخازن ماسه س��نگی با س��ّن 
زمین شناس��ی نس��بتاً جوان که هنوز فرصت تحکیم و سیمانی شدن 
بین دانه ها فراهم نش��ده، هنگام خروج س��یال به دلیل اندرکنش سیال 
و دانه های س��نگی امکان جدا ش��دن دانه ها از س��ازند و ورود آنها به 
چاه و تأسیسات س��طح االرضی وجود دارد. باید توجه داشت که تولید 
ماس��ه در مخازن ماسه سنگی با تحکیم متوسط و خوب نیز با فاصله ی 
زمان��ی از تولید اولیه اتف��اق می افتد. به طوری که هنگام برداش��ت از 
مخزن و متعاقب آن تراکم مخزن و تغییر تنش ها در اطراف چاه، تولید 
ماسه آغاز می شود. مثاًل میدان سرخوش در سازند بنگستان با مقاومت 
ماسه سنگ متوسط تا خوب ارزیابی شده اما مشکل تولید ماسه دارد.

در مخازن کربناته ی با شکستگی بسیار زیاد نیز ذرات سازند از سوراخکاری 
چاه جدا ش��ده و به درون چاه می آیند که در این حالت به جای عبارت تولید 
ماسه از تولید ذرات سازندی استفاده می شود. البته در این مقاله عبارت کلی 

تولید ذرات سازندی که هر دو مورد را شامل می شود، به کار رفته است.
در نوش��تار حاضر ابتدا مهم ترین فعالیت های انجام شده در زمینه ی 
تولی��د ذرات س��ازندی در مجامع علمی و صنعت��ی به همراه فرضیات 

مس��تتر در هر تحقیق تحلیل می ش��ود. در پایان نیز روش های کنترل 
تولید ذرات سازندی مرور می گردد.

نخس��تین محلّی که تح��ت تأثیر مش��کالت ناش��ی از تولید ذرات 
س��ازندی قرار می گیرد چاه و مخزن اس��ت. با توليد ذرات سازندي در 

يك مخزن ممکن است مشكالت زير رخ دهند ]6[:
 افزایش گرانروی و چگالی سیال )در اثر اختالط با ذرات( و در نتیجه 

صرف انرژی و هزینه ی حمل
 هزینه ی جداسازی ذرات سازندی از نفت و دفع پسماندهای آلوده

 ته نشینی و گرفتگی در ماتریس های درون چاهی
 رسوب در دیواره ی چاه و در نتیجه گرفتگی و انسداد کامل

 کاهش کارآیی چاه های تزریقی
 اختالل در خط تولید و کاهش تولید به مرور زمان

 فرسایش و آسیب رسیدن به تجهیزات درون چاهی و سرچاهی
 اختالل در شیرهای کنترل درون چاهی واختالل در ایمنی

 انسداد خطوط انتقال
 تحمی��ل هزینه های س��نگین مربوط به بازس��ازی چ��اه و تجهیزات 

آسیب دیده

1- عوامل مؤثر بر تولید ذرات سازندي
به طور کلی عواملی که منجر به تولید ذرات سازندی می شوند شامل 
افزایش تولید، افت فش��ار مخزن، برهم خوردن تعادل تنش در زمین، 
کاهش سختی در سازند و ایجاد خستگی در سنگ هستند که در ادامه 
تش��ریح می شوند. بدیهی است که جهت مقابله با تولید ذرات سازندی 

با توجه به تحقیقات گس��ترده در زمینه ی ژئومکانیک نفت در طول س��الیان متمادی باید این تحقیقات با دید کالن 
دسته بندی و مرور شوند. در این مقاله ابتدا لیست مشکالت ناشی از تولید ذرات سازندی ارائه می شود و سپس با مرور 

عوامل مؤثر بر تولید ذرات سازندی، با تغییر این عوامل، امکان مدیریت تولید ذرات سازندی فراهم می گردد.
تحقیقات در زمینه ی پیش بینی تولید ذرات سازندی به چهار زیردسته ی تحلیلی، عددی، آزمایشگاهی و میدانی تقسیم 
می ش��ود و بر مبنای این دسته بندی، فرضیات مس��تتر در هر یک از این روش ها بررسی و تحلیل می گردد. زیرا استفاده 
از یک روش در محلی نادرس��ت ممکن اس��ت عالوه بر نداشتن نتیجه ی مطلوب، منجر به اضافه شدن مشکالت جدیدی 
گردد. چنان که برخی ش��رکت های نفتی به علت تجربه ی ناخوشایند استفاده از دانش ژئومکانیک، در مقابل کاربرد اصول 
این دانش مقاومت نشان می دهند. در صورتی که این دانش بر پایه ی اصول ریاضی و مکانیک بنا نهاده شده و استفاده ی 

صحیح از آن منجر به نتایج درست و ملموس می گردد.
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باید عوامل مؤثر بر آنرا شناخت و آنها را کاهش داد.

1-1- نرخ برداشت از مخزن
با افزایش نرخ برداش��ت از مخزن )دبی تولید(، تولید ذرات سازندی 
افزایش می یابد. زیرا در اندرکنش س��یال با س��نگ، نیروی سیال برای 

جداسازی ذرات سازندی افزایش می یابد ]7[.

1-2- گرانروی سیال
با افزایش گرانروی سیال تولید ذرات سازندی در مخزن نیز افزایش 
می یابد. زیرا س��یال با گرانروی بیشتر قابلیت جداسازی ذرات سازندی 

بیشتری را دارد ]7[.

1-3- اختالف فشار مخزن با فشار درون چاه
هنگامی که فش��ار مخزن و فش��ار درون چاه تفاوت قابل مالحظه ای 
داش��ته باشند سیال نیروی بیشتری به سازند وارد می کند و در نتیجه 

تولید ذرات سازندی افزایش می یابد.

1-4- تغییر شرایط مخزن در طول عمر آن
در س��نگ هایی که سیمان شدگی آنها نسبتاً قوی است عواملی نظیر 
نوسان تولید، شروع تولید آب، تغییر نسبت حجمی گاز/سیال، کاهش 
فش��ار مخزن و نشس��ت مخزن منجر به افزایش تولید ذرات س��ازندی 
می گردد. مثاًل نوسان نرخ برداشت باعث ناپایداری سوراخ کاری اطراف 
چاه و مانع از تشکیل قوس ذرات در اطراف سوراخ کاری چاه می گردد. 
در ش��کل-1 پدیده ی تش��کیل قوس ذرات به عنوان مانعی برای تولید 
ذرات س��ازندی نشان داده ش��ده اس��ت. بدین صورت که احتماالً در 
اطراف سوراخ کاری چاه قوسی از ذرات سازندی تشکیل می شود که با 
نوسان نرخ برداشت و تغییر در اختالف فشار مخزن با فشار درون چاه 
این قوس از بین می رود. مثاًل بسته شدن چاه منجر به از بین رفتن این 
قوس و تولید ذرات سازندی تا تشکیل قوس جدید در اطراف سوراخ های 
چاه می ش��ود ]7[. عواملی دیگری نیز منجر به تولید ذرات س��ازندی 
 می گردند. مثاًل مکانیزم اثر تمیزکاری چاه روی تولید ذرات سازندی در
ش��کل-2 نشان داده شده اس��ت؛ طوری که با خروج ذرات سازندی از 
داخل س��وراخ کاری، پشت ناحیه متراکم ش��ده، با خالی شدن اطراف 

سوراخ، آن محل ناپایدار می شود ]7[.

1-5- تولید آب از چاه
کّمی کردن اثر تولید آب بر تولید ذرات س��ازندی مش��کل است. با 

این حال تولید آب به چند طریق منجر به تولید ذرات سازندی در چاه 
می گردد؛ اول اینکه منجر به کاهش چس��بندگی بین ذرات می ش��ود. 
همچنی��ن ورود جری��ان آب به داخ��ل مخزن منجر به کاهش فش��ار 
موئینگی می گردد. الزم به ذکر اس��ت که فشار موئینگی فشاری منفی 
اس��ت که طی فرآیند مک��ش، ذرات را در کنار یکدیگ��ر نگه می دارد. 
همچنی��ن در طول عم��ر چاه عملیاتی نظیر تمی��زکاری چاه منجر به 
تولی��د ذرات س��ازندی می گردند. دوم آنکه وج��ود آب می تواند باعث 
جدا ش��دن ذرات از س��ازند ش��ود. س��وم آنکه وجود آب باعث انحالل 

 1  تأثیر تشکیل قوس اطراف سوراخ کاری در تولید ذرات سازندی

 2  تأثیر تمیزکاری چاه بر تولید ذرات سازندی ]7[
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سیمان ش��دگی بین ذرات می گردد. در نهایت وجود آب باعث تغییرات 
نس��بی نفوذپذیری و در نتیجه ی افت فشار می شود که منجر به تولید 

ذرات سازندی خواهد شد]6[.

1-6- رژیم جریان
در مخ��ازن گازی با نرخ تولید زیاد و در برخی موارد نظیر شکس��ت 
هیدرولیک��ی، رژیم جری��ان از حالت الیه ای به آش��فته تغییر می کند 
ک��ه این تغییر بر پایداری س��وراخ کاری اطراف چاه مؤثر اس��ت. با این 
وجود تحقیقات بس��یار کم��ی در خصوصی اثر رژیم جریان بر پایداری 
سوراخ کاری چاه و در نتیجه تولید ذرات سازندی انجام شده است. مثاًل 
اونگ و همکاران با درنظر گرفتن دو مدل تحلیلی اس��توانه ای و کروی 
برای س��وراخ کاری چاه رژیم نوع جریان را بر پایداری این سوراخ کاری 
بررسی و نتیجه گیری کرده اند که در جریان آشفته، مقدار فشار بحرانی 

جهت آغاز تولید ذرات سازندی تا 50 درصد کاهش می یابد ]8[.

2- روش های مدل سازی تولید ذرات سازندی
پیش بینی دقیق تولید ذرات سازندی نیازمند دانستن دقیق وضعیت 
مقاومتی س��ازند، وضعیت تنش های برجا و القایی سازند و روند خرابی 
سنگ اس��ت. از همین رو تالش های گسترده ای برای مدل سازی تولید 
ذرات س��ازندی انجام ش��ده اس��ت. مش��ابه هر پدیده ی طبیعی دیگر 
روش ه��ای تحلیلی، عددی، آزمایش��گاهی و میدانی برای مدل س��ازی 

تولید ذرات سازندی نیز وجود دارد که در ادامه بیان می گردد.
2-1- روش های تحلیلی

در روش ه��ای تحلیل��ی با حل همزمان دس��تگاه مع��ادالت تعادل، 

س��ازگاری، رفتاری و جریان دارس��ی، پایداری سوراخ کاری انجام شده 
در چاه بررس��ی می ش��ود. پس از حل این دستگاه معادالت تنش های 
القایی ایجاد شده در اطراف س��وراخ کاری به دست می  آید و مقایسه ی 
این تنش ها با معیارهای گسیختگی، در مورد اینکه آیا در سوراخکاری 
اطراف چاه، تنش ها از حد گسیختگی مصالح فراتر رفته یا خیر تصمیم 
گرفته می شود. در تولید ذرات س��ازندی معیارهای گسیختگی به سه 
مکانیزم گسیختگی برشی، کششی و فرسایشی تقسیم می گردد ]9[.

2-2- روش های عددی
ب��ا توجه به اینکه ماهیت تولید ذرات س��ازندی ش��امل جدا ش��دن 
دانه های س��ازند و حرکت آنها به سمت داخل چاه است برخی محققان 
اعتق��اد دارند باید از نرم افزارهایی که بر اس��اس مدل س��ازی دانه های 
مجزا کار می کنند اس��تفاده ش��ود. در ادامه به عنوان نمونه، مدل سازی 
عددی انجام شده ای در فضای اجزای مجزا مرور می گردد. الزم به ذکر 
اس��ت که بررس��ی تولید ذرات سازندی با س��ایر روش ها نظیر المان و 

تفاضل محدود نیز انجام شده است.

2-2-1- اس�تفاده از روش ع�ددی الم�ان مج�زا برای بررس�ی اندازه و 
ضخامت گراول پک در تولید ماسه

ط��ی مطالعه ی انجام ش��ده، تأثیر ان��دازه ی گراول پک ب��ر تولید ذرات 
س��ازندی به صورت عددی بررس��ی شده اس��ت. با توجه به اینکه در روش 
المان مجزا برخالف المان محدود، مدل سازی تغییر شکل های بزرگ نظیر 
جداش��دگی ذرات امکان پذیر است برای مس��ائلی مثل یافتن حجم تولید 

ذرات سازندی و سرعت ذرات درون چاه می توان از آن بهره برد ]10[.

PFC3D 4  تأثیر اندازه ی گراول پک بر مقدار تولید ماسه 3  مدل سازی هندسی گراول پک و سازند در 
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در ای��ن مطالعه برای مدل س��ازی از نرم افزار PFC3D که بر اس��اس 
المان مجزا کار می کند اس��تفاده شده است. در این نرم افزار با استفاده 
از روش المان مج��زا )DEM1(، جابجایی ها و واکنش های مجموعه ی 

ذرات صلب کروی نسبت به یکدیگر مدل سازی می شود.
همان گونه که در شکل-3 نشان داده شده برای مدل سازی هندسی 
مسأله از نیم استوانه ای به قطر 60 و ارتفاع 10 سانتی متر استفاده شده 
است. گراول پک در اطراف سازند به صورت دانه های بزرگ تر مدل سازی 
شده و در مرز بین سازند و گراول پک، شبکه ی سوراخ کاری شده به کار 
رفته اس��ت. در این مدل، حساس��یت تولید ذرات س��ازندی نسبت به 
اندازه ی گراول پک آنالیز شده؛ به طوری که چهار مدل؛ بدون گراول پک 
و حاوی گراول پک با اندازه های 5، 10 و 15 میلی متر ساخته شده اند.
در ش��کل-4 تولی��د ماس��ه در چهار حال��ت ب��دون گراول پک و با 
گراول پک های��ی با اندازه ه��ای 5، 10 و 15 میلی متر پس از 60 ثانیه 
نش��ان داده شده است. با افزایش اندازه ی ذرات گراول پک تولید ذرات 
سازندی افزایش یافته و در حالت بدون گراول پک بیشترین تولید ماسه 
اتفاق می افتد. به عبارت دیگر گراول پک مثل صافی عمل می کند که در 
صورت اس��تفاده از اندازه ای بزرگ تر از آن، سوراخ هایش بزرگ تر شده 
و ذرات س��ازندی بیش��تری تولید می گردد که این مهم در مدل سازی 

عددی دیده شده است.
هم چنین در مدل س��ازی عددی تأثیر ضخام��ت گراول پک بر تولید 
ذرات س��ازندی نیز بررسی شد که مشخص گردید با افزایش ضخامت 
گراول پک، تولید ماسه کاهش می یابد. به طوری که با افزایش ضخامت 
گراول پک به بیشتر از 6 سانتی متر )برابر با قطر چاه( عماًل تولید ذرات 

سازندی متوقف می گردد )شکل-5(.

2-2-1-1- نقد کاستی های مدل سازی اجزای مجزا
ب��ا وجود آنک��ه ماهیت تولید ذرات س��ازندی )جداش��دن دانه ها از 
یکدیگر(گسس��ته اس��ت اما در بس��یاری موارد که از دید ژئومکانیکی 
تنها اختالف فش��ار بحرانی منجر به تولید ذرات و تنش گسیختگی در 
س��ازند می شود می توان از س��ایر روش های عددی نظیر المان محدود 
نیز استفاده کرد. بنابراین قرار نیست برای مشکل تولید ذرات سازندی 
همیش��ه از از روش های المان مجزا اس��تفاده کرد؛ بلکه بس��ته به نوع 

مشکل می توان روش های مختلفی به کار برد.
ب��ا توجه ب��ه محدود بودن مطالع��ات در زمینه ی الم��ان مجزا و در 
نتیجه ی عدم قطعیت های موجود، واس��نجی نتایج مدل سازی عددی با 
نتایج آزمایشگاهی و نتایج میدانی ضروری است. زیرا صرف مدل سازی 
عددی و عدم مقایس��ه ی نتایج آن با س��ایر روش های تحلیلی، عددی، 

آزمایش��گاهی و میدانی انجام ش��ده در گذش��ته از اعتبار مدل سازی 
ع��ددی می کاهد. همچنی��ن نتایج مطالع��ه قابل تعمیم نیس��ت. مثاًل 
نمی ت��وان ادعا کرد اگر ضخامت گراول پک برابر قطر چاه باش��د تولید 
ذرات س��ازندی متوقف می گردد. یا اینکه در مطالعه معلوم نیس��ت که 
60 ثانیه برای تولید ذرات س��ازندی بر چه مبنایی درنظر گرفته ش��ده 
اس��ت. آیا محدودیت های نرم افزاری و سخت افزاری در محاسبات این 
زمان را تحمیل کرده یا اینکه مبنای دیگری در کار بوده است؟ آیا در 
زمان ه��ای بیش از 60 ثانیه امکان تولید ذرات س��ازندی به درون چاه 
برای گراول پک با ضخامت بیش��تر از 6 سانتی متر و اندازه ی کوچک تر 

از 5 میلی متر وجود ندارد؟

2-2-2- روش عددی المان محدود برای مدل سازی تولید ماسه
در تحقیقی دیگر سعی شده با استفاده از روش عددی المان محدود 

PFC 5  تأثیر ضخامت گراول پک بر تولید ذرات سازندی در نرم افزار 

 6  شماتیک مدل سازی آزمایشگاهی نمونه ی تولید ذرات سازندی ]12[
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)نرم افزار آباکوس( تولید ماس��ه مدل س��ازی ش��ود در ای��ن تحقیق از 
مدل های فرسایش س��نگ به جای معیار گسیختگی )کششی، برشی( 
اس��تفاده شد و نتیجه ی مدل سازی توقف تولید ماسه از چاه نفت پس 

از شش روز بود ]11[.
همان طور که قباًل اشاره شد مهم ترین نقد به روش های عددی عدم واسنجی 
داده ها با نتایج میدانی و س��ایر اتفاقات به وجود آمده در چاه اس��ت؛ به طوری 
که نتایج متضاد با واقعیت )توقف تولید پس از ش��ش روز( حاصل می ش��ود. 
همچنین این مدل س��ازی با نتایج آزمایش��گاهی که بیان می کند فرس��ایش، 
عامل اصلی در تولید ذرات سازندی نیست در تناقض است. در ادامه این فرض 

که سیال تنها نقش حمل کننده دارد به تفصیل بررسی می شود.

3- روش های آزمایشگاهی
در روش های آزمایش��گاهی معموالً سعی بر مدل سازی سوراخ کاری 

ایجاد ش��ده در جدار چاه اس��ت. در ادامه ی مدل سازی های انجام شده 
در دانشگاه تهران، امیرکبیر و کرتین بررسی می شود.

3-1- مدل سازی آزمایشگاهی تولید ذرات سازندی در دانشگاه تهران
در حالت کلی جریان س��یال به تنهایی توانایی انتقال ذرات سازندی 
چس��بیده به سازند را ندارد؛ بلکه ابتدا باید در سوراخ کاری ایجاد شده 
در اطراف چاه ترکیب تنش ها به حدی برس��د که ذرات در آس��تانه ی 
شکس��تگی قرار گیرند تا س��یال بتواند با نیروی اصطکاکی کمی که به 

ذرات وارد می کند آنها را از سازند جدا نماید ]12[.
همان طور که اش��اره ش��د در مدل سازی آزمایش��گاهی تولید ذرات 
س��ازندی، تنه��ا یکی از س��وراخ کاری های ایجاد ش��ده در اطراف چاه 
مدل سازی می گردد. تئوری نحوه ی مدل سازی در شکل-6 نشان داده 

شده است.
در روش ه��ای آزمایش��گاهی ذرات تولیدی از س��ازند به س��ه روش 
اندازه گیری می ش��وند که عبارتند از اندازه گیری پیوس��ته با روش های 
س��ونیک و آکوس��تیک و اندازه گیری ذرات سازندی تولیدی با ترازوی 
مغروق. خروجی آزمایش ها ش��امل نمودارهایی اس��ت که مقدار تولید 
ماس��ه را حین انجام آزمایش برای نرخ های مختلف تزریق سیال و در 
س��طح تنش های متفاوت ارائه می کنند. از این نمودارها می توان سطح 
تنش هایی که منجر به ش��روع تولید ذرات سازندی و تولید انبوه ذرات 
س��ازندی می شوند را به دست آورد. تغییر ش��کل دهانه ی حفره که از 
مدل س��ازی آزمایشگاهی تولید ذرات س��ازندی به دست می آید نیز در 
تغییر شکل دهانه ی حفره حین آزمایش برای نمونه های مختلف سنگ 

نشان داده شده است. 
ش��کل-7 دستگاه و سلول تولید ماسه در دانشکده ی معدن دانشگاه 
تهران نشان داده شده است. نحوه ی کار بدین صورت است که پس از 
ایجاد سوراخ در وسط نمونه، در بدو امر یک تنش خارجی )هیدرولیکی( 
به نمونه اعمال می ش��ود. سپس س��یال به داخل نمونه ی تزریق شده، 
تنش های خارجی افزایش می یابد و به دنبال آن نرخ تزریق س��یال نیز 
اضاف��ه می گردد تا برای ترکیب ه��ای مختلف تنش و نرخ های متفاوت 
تزریق س��یال، مقدار تولید ذرات سازندی استخراج شود. همان طور که 
اش��اره شد در این مدل سازی آزمایشگاهی تنش آستانه ی تولید ماسه 
که البته مفهومی نس��بی اس��ت و تولید ماس��ه حین انجام آزمایش و 
همچنین تنِش منجر به تولید انبوه ماسه و بسته شدن چاه اندازه گیری 

می شود.
همچنین حین انجام آزمایش تغییر شکل حفره شامل سه مرحله ی 
تغییر ش��کل یکنواخت، پوسته پوس��ته ش��دن و تغییر شکل تخریبی، 

 7  تغییر شکل های دهانه ی حفره در مدل سازی آزمایشگاهی تولید ذرات سازنده ]12[

 8  نمایی از دستگاه تولید ماسه در دانشگاه تهران ]13[
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پایش می شود]14[.
آزمایش ه��ا روی نمونه های��ی ب��ا قطر 150 میلی مت��ر و طول 300 
میلی متر انجام ش��ده که اندازه ی نمونه ها در نوع خود قابل توجه است. 
طول س��وراخ کاری مدل سازی شده 150 میلی متر است. بزرگی نمونه  
ام��کان ایجاد دو حفره در کنار ه��م را فراهم می کند که می توان تأثیر 
متقاب��ل تولید ماس��ه در دو حف��ره ی مجاور را نیز بررس��ی کرد. طی 
آزمایش اطالعاتی نظیر فش��ار محوری و شعاعی، فشار تزریق سیال و 

ماسه ی تولیدی اندازه گیری می شود.
سیال تزریقی به گونه ای انتخاب شده که گرانروی آن با نفت یکسان 
باش��د. هنگامی که فش��ار ش��عاعی اعمالی بر نمونه 15 مگاپاسکال و 
تنش قائم اعمالی 5 مگا پاس��کال است مشاهده می شود که در ابتدای 
آزمایش تولید ماس��ه شروع ش��ده، مقدار تولید ماسه در طول آزمایش 
ثابت مانده و با افزایش نرخ تزریق، تولید ماس��ه تغییر چندانی نداشته 
اس��ت. در این حالت س��یال تزریقی هنوز توانایی جدا کردن دانه های 
ذرات س��ازندی را ندارد و فقط نقش انتقال دهنده ی ذرات جدا ش��ده 

را دارد.
در مرحل��ه ی بع��د و با افزایش تنش ش��عاعی به 27 مگاپاس��کال و 
تنش قائم به 9 مگا پاس��کال مشاهده می ش��ود با افزایش نرخ تزریق، 
تولید ماس��ه نیز افزای��ش می یابد. به طوری که گام ه��ای افزایش نرخ 
تزری��ق ب��ا گام های افزایش تولید ذرات س��ازندی یکس��ان اس��ت. در 
 ای��ن حالت نیز تولید ماس��ه، کم و در محدوده ی گذرا تلقی می ش��ود  
)شکل-8(. در این حالت نقش سیال از حمل کننده ی ذرات جداکننده 
به نقش فرسایش��ی در حال تغییر اس��ت. به طوری ک��ه با افزایش نرخ 

تزریق، تولید نیز افزایش می یابد.
در سطح تنش جدید )تنش شعاعی برابر 12 مگاپاسکال و تنش قائم 
برابر 4 مگاپاس��کال( تولید نیمه پیوسته ذرات سازندی وجود دارد. زیرا 
در ای��ن حالت در ناحیه هایی که مقدار تزریق ثابت اس��ت تولید ذرات 

سازندی افزایش می یابد. 
در مرحله ی بعد هنگامی که تنش ش��عاعی به 16/5 مگا پاس��کال و 
تن��ش قائم اعمالی بر نمونه به 5/5 مگاپاس��کال افزایش می یابد تولید 

پیوسته ی ذرات سازندی در مدل سازی آزمایشگاهی اتفاق می   افتد.
در خصوص ارتباط بین تولید ماس��ه در مدل س��ازی آزمایشگاهی و 
چ��اه نفت، در صورت ثابت ماندن ش��رایط تنش های اعمالی با کنترل 
فشار ته چاهی، تولید ماس��ه در حالت گذرا قابل مدیریت کردن است. با 
این حال باید از ورود به مرحله ی س��وم )تولید نیمه پیوس��ته( اجتناب 
کرد؛ زی��را در این مرحله با افزایش نرخ تزریق، تولید ذرات س��ازندی 
تاّح��د قابل توجه��ی افزایش می یابد. در واقع از مرحله ی س��وم به بعد 

نقش س��یال از حمل کننده ی ذرات به فرسایش دهنده ی ذرات تغییر 
می کند. در شکل-9 تولید بحرانی ماسه نمایش داده شده است.

با مرور ترکیب تنش های اعمالی و اندازه گیری تولید ماسه، مشخص 
می گردد که با افزایش تنش ش��عاعی تولید ماس��ه به صورت غیرخطی 
افزایش می یابد. البته باید توجه داشت دقت ترازوی اندازه گیری تولید 
ماسه در این آزمایشگاه 0/01 گرم است و مقادیر کمتر از این مقدار در 
تولید ماسه عماًل ثبت نمی ش��ود. همچنین با افزایش مقاومت فشاری 
نمونه ه��ای مصنوعی و کاه��ش نفوذپذیری آنها تولید ماس��ه کاهش 
می یابد. به تعبیر دیگر تولید ذرات س��ازندی نیازمند سطح بیشتری از 

تنش های شعاعی است.

 9  همگام بودن تولید ماسه با نرخ تزریق در سطح جدید تنش ]12[

 10  تولید بحرانی ماسه در مدل سازی آزمایشگاهی ]12[

 11  مکانیزم تأثیر حفره های مجاور در تولید ماسه ]15[
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از دیگ��ر عوام��ل مؤثر ب��ر تولید ذرات س��ازندی نزدیک��ی حفرات 
 ایج��اد ش��ده ناش��ی از س��وراخ کاری در چاه اس��ت ک��ه در اصطالح 
Shot per foot نامیده می ش��ود. به طوری ک��ه حفره های نزدیک به هم 

پس از تولید ماسه تبدیل به یک حفره می شوند و فرآیند تولید ماسه را 
س��رعت می بخشند. این مکانیزم در شکل-10 نمایش داده شده است. 
همچنین نتایج مدل س��ازی آزمایشگاهی تأثیر متقابل نزدیکی حفرات 

به یکدیگر در شکل-11 نشان داده شده است.
در مورد تأثیر اندازه ی دانه بر تولید ذرات س��ازندی نمونه هایی 
با میانگین اندازه ی قطر دانه ساخته شد و معلوم گردید با افزایش 
اندازه ی دانه ها تولید ذرات س��ازندی کاه��ش می یابد. به عبارت 
دیگر پتانسیل تولید ذرات سازندی در سازندهای ریزدانه بیشتر 

است.
نکت��ه ی قابل توجه در مورد آزمایش ها بررس��ی اثر گردگوش��گی 
دانه ها روی مقدار تولید ذرات س��ازندی اس��ت. گردگوش��گی یعنی 
دانه ها تا چه حد کروی باش��ند. همچنین گوشه دار بودن دانه بدین 
مفهوم اس��ت که کناره های دانه تا چه اندازه تیز باش��د. در نگاه اول 
به نظر می رس��د پتانسیل تولید ذرات سازندی در دانه های گردگوشه 
بیش��تر از دانه های گوشه دار باشد. زیرا به دلیل وجود نیروی ناشی از 
درهم قفل ش��دگی دانه ها )Inter locking( مقاومت فشاری دانه های 
گوش��ه دار از مقاومت فش��اری دانه های گردگوشه بیش��تر است. اما 
نتایج آزمایش ها نش��ان می دهد برخالف تصور تولید ذرات سازندی 
در دانه های گردگوش��ه کمت��ر از تولید ذرات س��ازندی در دانه های 
گوش��ه دار اس��ت. این امر را بدی��ن صورت می ت��وان توجیه کرد که 
اندرکنش س��یال با دانه ها برای کنده ش��دن در دانه های گردگوشه 

کمتر از دانه های گوشه دار است.
عامل دیگری که در مطالعات آزمایشگاهی در دانشگاه تهران بررسی 

شد تأثیر منحنی دانه بندی بر پتانسیل تولید ذرات سازندی بود. بدین 
ترتیب که در دانه بندی های گسترده تر )با طیف وسیعی از دانه ها اعم از 
ریزدانه و درشت دانه( تولید ذرات سازندی کمتر از دانه بندی یکنواخت 

با متوسط اندازه ی دانه یکسان است.

3-1-1- کاستی های مدل سازی آزمایشگاهی دانشگاه تهران
مهم ترین کاس��تی این دستگاه استفاده از سلول استوانه ای با قابلیت 
تقارن محوری برای مدل سازی، تولید ذرات سازندی است. به طوری که 
اعمال تنش های ناهمسانگرد بر نمونه ای که در واقعیت وجود دارد عماًل 
امکان پذیر نیست. مثاًل در این نحوه ی مدل سازی آزمایشگاهی استفاده 
از معیار گس��یختگی موگی-کولومب در یافتن ترکیب تنش آستانه ی 
تولید ذرات س��ازندی که نقش تنش میانی را نیز در گس��یختگی وارد 

می کند امکان پذیر نیست.
همچنی��ن با نگاه اجمال��ی به ترکیب تنش ها عماًل روند مش��خصی 
برای تولید ذرات س��ازندی مالحظه نمی شود. مثاًل در تنش جانبی 27 
مگاپاس��کال تولید ذرات س��ازندی به مراتب کمتر از تنش جانبی 12 
مگاپاسکال با یکسان ماندن سایر شرایط است که این موضوع نیازمند 

بررسی و دقت بیشتری است.
در این دستگاه آزمایشگاهی تأثیر دما بر تولید ذرات سازندی درنظر 
گرفته نشده؛ به خصوص اینکه برای میادین با دما و فشار زیاد، اثر دما 

قابل مالحظه است.
از دیگر کاس��تی های این مطالعات اس��تفاده از نمونه های مصنوعی 
مش��ابه با واقع برای مدل سازی است اما مش��خص نشده اولویت برای 
مشابه س��ازی نمونه چ��ه عامل یا عواملی بوده اس��ت؟ آی��ا دانه بندی 
در اولوی��ت اول ب��وده و مقاومت فش��اری و نفوذپذی��ری و تخلخل در 

اولویت های بعدی قرار گرفته اند یا ترتیبی دیگر اتخاذ شده است؟

 13  شماتیک دستگاه ساخته شده در دانشگاه امیرکبیر ]16[ 12  مدل سازی آزمایشگاهی تأثیر حفرات مجاور ]14[
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3-2- مدل سازی آزمایشگاهی تولید ذرات سازندی در دانشگاه امیرکبیر
در ش��کل-3 شماتیک نحوه ی کار دس��تگاه ساخته شده در دانشگاه 
امیرکبیر جهت مدل سازی تولید ذرات سازندی نشان داده شده است.

روش كار دستگاه بدين گونه است كه ماسه ی خشك درون دستگاه 
ريخته مي شود. س��پس صفحه ی فوالدي پيستون روي محفظه قرار 
مي گيرد. اگر گراول پك نياز باشد مي توان قبل از ريختن ماسه درون 
محفظه ، گراول پ��ك را دورتادور محفظه ی لوله ی ج��داري قرار داد. 
اي��ن جك فوالدي توانايي اعمال فش��ار تا 60 مگاپاس��كال را دارد. با 
روش��ن کردن پمپ، س��يال با فش��ار به داخل محفظه تزريق شده و 
پس از اش��باع ماسه توس��ط س��يال، دورن لوله ی جداري نيز سیال 
وارد مي ش��ود. با اندازه گيري وزن سيال، ماسه و مّدت انجام آزمايش 
مي توان نرخ توليد ماسه و سيال را در حالت هاي مختلف اندازه گيري 

کرد ]16[.
از نقاط ضعف دس��تگاه ساخته شده در دانشگاه امیرکبیر آنست که 
مدل آزمايشگاهي نمونه تنها تحت بار وارده ی باالیي متراكم مي شود 
و اث��ري از سيمانی ش��دن بين دانه ها نيس��ت. به عب��ارت ديگر عماًل 
چس��بندگي بين دانه ها وجود ندارد؛ تنها فشار باالیي اعمال مي شود و 
اثری از فشار جانبي و شعاعي نيست. در اين آزمايش سيال تنها نقش 
حمل كننده را دارد و ديگر نقش فرسايش��ي نخواهد داشت. زيرا عماًل 
دانه هاي ماس��ه از يكديگر جدا هس��تند. همچنين كاستي هاي مورد 
اشاره ی دستگاه دانش��گاه تهران، در اين دستگاه نيز كماكان به قوت 

خود باقي است.

3-3- مدل سازی آزمایشگاهی تولید ذرات سازندی در دانشگاه کرتین
با توجه به کاستی های مدل  سازی های آزمایشگاهی قبلی، در دانشگاه 
کرتین استرالیا مدل س��ازی تولید ذرات سازندی روی نمونه ی مکعبی 
به ابعاد 10×10×10 س��انتی متر انجام ش��د. با توجه به نوع دس��تگاه 
که توانایی اعمال تنش در هر س��ه جهت اصلی را داش��ت در مطالعه، 
تأثیر ناهمس��ان گردی در تنش روی تولید ذرات سازندی بررسی شد. 
همچنی��ن نتایج آزمایش��گاهی با مدل س��ازی عددی توس��ط نرم افزار 
آباکوس صحت س��نجی گردید. در نهایت نتایج آزمایش ها و مدل سازی 
عددی نشان از اهمیت ناهمسان گردی تنش بر توسعه ی خرابی ها و در 

نتیجه تولید ذرات سازندی از نمونه داشت.
با وجود اينكه آزمايش، توانايي اعمال تنش هاي زیاد در س��ه جهت 
را دارد اما هنوز درنظر گرفتن اثر حرارت و همچنين داش��تن معياري 
مشخص براي ساختن نمونه ی مصنوعي از روي نمونه ی واقعي از نقاط 

ضعف مدل سازي محسوب مي شود.

4- روش های میدانی
ب��رای مهندس تکمیل چاه ضروری اس��ت بداند که چاه پتانس��یل 
تولید ذرات س��ازندی دارد یا خیر؟ اما تش��خیص این امر به س��ادگی 
امکان پذیر نیس��ت. یکی از ساده ترین روش های بررسی پتانسیل تولید 
ذرات س��ازندی در چاه رج��وع به چاه های اطراف اس��ت. در چاه های 
اکتش��افی آزمایش جریان تولید ماس��ه2 انجام می گردد. بدین صورت 
که تولید ذرات س��ازندی در حفاری های س��طحی ب��ه کمک آزمایش 
3DST تش��خیص و اندازه گیری می شود. در این آزمایش نرخ برداشت 

به مرور افزایش می یابد تا تولید ذرات س��ازندی ش��روع گردد. سپس 
نرخ برداش��ت مورد نظر یا حداکثر اختالف فش��ار بین مخزن و ته چاه 
جهت عدم تولید ذرات سازندی استخراج می شود. در انتها همبستگی 
و رابطه ای بین تولید ذرات سازندی با داده های چاه و داده های میدان 

برقرار می گردد.
در تحقیقی جهت بررسي توليد ذرات سازندي در ميادين جنوب غرب 
ايران گزارش ش��د كه محدوده اي از چاه كه حين حفاري ناپايدار شده 

بود در زمان بهره برداري نيز ذرات سازندي توليد مي كرد ]17[.
مهم تری��ن نقص این مطالعه براب��ر گرفتن مفهوم ناپایداری چاه 
با مفهوم تولید ذرات س��ازندی اس��ت. با وجود اینکه مفهوم تولید 
ذرات س��ازندی از لحاظ نظری با ناپایداری در س��وراخ کاری چاه 
مرتبط محس��وب می شود اما مکانیزم وقوع این دو پدیده متفاوت 
اس��ت. به طوری که در بح��ث ناپایداری دیواره ی چ��اه در حالت 
مکانیکی وقتی تنش های ایجاد ش��ده در دی��واره ی چاه از معیار 
گس��یختگی فراتر رود خرابی رخ می ده��د. خروجی این مطالعات 
منج��ر به ارائه ی پنجره ی ایمن گل حفاری می ش��ود. تولید ذرات 
س��ازندی از چاه پدیده ای است که حین بهره برداری از چاه اتفاق 
می افتد. مثاًل در مطالعه بیان شده در مناطقی که چاه ناپایدار بوده 
ذرات س��ازندی نیز تولید شده اند. در صورتی که در ناحیه های که 
چاه حین حفاری ناپایدار بوده لزوماً اطراف چاه سوراخ کاری اتفاق 

نیافتاده است.

4-1- افت فشار تولید بحرانی به روش تجربی
در مطالعه ی دیگری روش های میدانی استفاده شده را برای میدانی 
واق��ع در جنوب غ��رب ایران ب��ه کار بردند و از بی��ن مدل های تجربی 
متعدد، از مدل پیش��نهادی عباس و همکاران جهت مدل سازی تولید 
ذارت س��ازنده استفاده ش��د. که در آن افت فشار بحرانی درون چاه بر 
اساس خواص مکانیکی سازند تعیین می گردد ]17[. معادله ی-1 افت 

فشار تولید بحرانی را نشان می دهد.
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 با وجود .استترين نقص اين مطالعه برابر گرفتن مفهوم ناپايداري چاه با مفهوم توليد ذرات سازندي مهم
اما  شودكاري چاه محسوب ميلحاظ نظري مرتبط با ناپايداري در سوراخ اينكه مفهوم توليد ذرات سازندي از

چاه در حالت مكانيكي  يهطوري كه در بحث ناپايداري جداراين دو پديده متفاوت است. بهمكانيزم وقوع 
دهد. خروجي اين ابي رخ ميراتر رود خرهاي ايجاد شده در جدار چاه از معيار گسيختگي فهمين كه تنشر

اي پديدهتوليد ذرات سازندي از چاه  . اگرشودي ايمن گل حفاري منجر ميپنجره يهمنجر به ارائ مطالعات
 ناپايداري بوده  در مطالعه بيان شده در مناطقي چاهالًافتد. مثچاه اتفاق مي رداري ازبحين بهرهاست كه 

 لزوماً هكه چاه حين حفاري ناپايدار بود هايهاحياند. در صورتي كه در نهذرات سازندي نيز توليد شد
  اتفاق نيافتاده است.كاري اطراف چاه سوراخ
  

  افت فشار توليد بحراني به روش تجربي-1-4
غرب ميدان، براي ميداني واقع در جنوب هاي ميداني استفاده شده براي يكي ديگري از روشدر مطالعه

عباس و  هاي تجربي بسيار توليد ذرات سازندي از مدل پيشنهاديكردند و از بين مدلايران استفاده 
ساس خواص مكانيكي سازند تعيين ا افت فشار بحراني درون چاه بر طبق ارائه كردند كه در آنهمكاران 

  دهد.را نشان مي افت فشار توليد بحراني 1-يمعادله .]17[ گرددمي

       )1(  

  
 h پذيري،نفوذ Kامل حجمي سازند نفتي، ع 0B سيال، گرانروي µنرخ توليد چاه،  sq اين رابطهدر 

ني مقادير با جايگزي غرب ايراندر جنوب . در چاه مورد نظراستاثر پوسته  sده و ي بهرهضخامت منطقه
  آيد.دست ميهب psi 8/1443 توليد ذرات سازندي فشار بحراني مرتبط به شرح زير،

qs=4540 ,µ =2.9 cp, B0=1.316,k=72 md, h=164.04 ft, S=+7 
  

از  .استمگاپاسكال  5/9يا  psi 8/1443 افت فشار بحراني جهت توليد ذرات سازندي 1-يطبق معادله
مگاپاسكال دارد كه  110سازند نشان از مقاومت فشاري  ينمونه محوره برطرفي نتايج آزمايش مقاومت تك

در نتيجه اين  .)=MPa 11Tدهم مقدار مقاومت فشاري آن باشد (فرض اينكه مقاومت كششي سازند يك با
شكستگي برشي در سازند  شود. بنابراين احتماالًجر به گسيختگي كششي در سازند نميافت فشار من مقدار

 .2Error! Reference source not found-يمعادلهده است. در شمنجر به توليد ذرات سازندي در اين چاه 
به توليد ذرات سازندي  كه منجر اساس گسيختگي برشي) (بر افت فشار بحراني در آن ديگري كه يرابطه
  گردد نشان داده شده است.مي

)1(                                             
در این رابطه qs نرخ تولید چاه، µ گرانروی سیال، B0 عامل حجمی 
سازند نفتی، K نفوذپذیری، h ضخامت منطقه ی بهره ده و s اثر پوسته 
اس��ت. در چاه مورد نظر با جایگزینی متغیرها به ش��رح زیر، افت فشار 
بحرانی تولید ذرات س��ازندی psi 1443/8 )9/5 مگاپاسکال( به دست 

می آید.
qs=4540bbl

day, µ=2.9 cp, Bo=1.316,k=72 md, h=164.04 ft, S=+7

از طرفی نتایج آزمایش مقاومت تک محوره بر نمونه ی سازند نشان از 
مقاومت فشاری 110 مگاپاسکال دارد؛ با فرض اینکه مقاومت کششی 
س��ازند یک دهم مقدار مقاومت فش��اری آن باش��د )T=11 MPa(. در 
نتیجه این مقدار افت فش��ار منجر به گس��یختگی کشش��ی در سازند 
نمی ش��ود و بنابراین احتماالً شکستگی برشی در سازند منجر به تولید 
ذرات س��ازندی در این چاه شده است. در معادله ی-2 رابطه ی دیگری 
که در آن افت فش��ار بحرانی )بر اس��اس گس��یختگی برشی( منجر به 

تولید ذرات سازندی می گردد نشان داده شده است.   

    )2(  

  
دست همگاپاسكال ب 3/14مقدار افت فشار بحراني  2-يمعادلهگذاري مقادير مربوط به مخزن در با جا

ايجاد  يمگاپاسكال 21 بشكه نفت افت فشار 4540نه در چاه مورد نظر براي توليد روزاصورتي كه  آيد. درمي
از چاه  هاييهاحيصورت تجربي استخراج شده توليد ذرات سازندي در نكه به 2- يبنابراين معادلهمي شود. 

اساس افت فشار  نرخ توليد بحراني بر اكنون .]17[ دكنبيني ميپيشكه دچار شكست برشي شده است را 
  .است 3-يمعادله شكلشود كه بهميمحاسبه  بحراني حاصل

   )3(  

  
بشكه در روز  3351به  4540قابله با توليد ذرات سازندي، توليد از چاه مورد نظر براي مبه تعبير ديگر 

راه صرفه نبودن از صرفه نباشد و در صورت بهابد كه ممكن است برداشت از چاه به اين مقدار بهي كاهش
 پك و كاهش توليد استفاده شود.كارهاي تركيبي نظير گراول

 تعميم روابط يك ميدان ديگر با خصوصيات متفاوت به ميدان ميداني باال اوالًي ترين نقص مطالعهمهم
  .استموجود در ميدان  هاي قبليها با ساير اتفاقات و دادهواقع در ايران بدون واسنجي داده

  
  هاي مقابله با توليد ذرات سازنديروش-5

هاي تكميل چاه را نيست هزينهت سازندي از چاه الزم كم توليد ذرا بايد توجه داشت كه براي مقدار
ازندي در ابتداي توليد اتفاق ها توليد ذرات سدرصد چاه 50با توجه به اينكه در انجام داد و در مقابل 

قادير بسيار زياد افزايش يابد. بنابراين تعيين كوتاهي به مبرخي موارد ممكن است در مدت افتد و در نمي
  .]6[ ي برخوردار استاكرد از اهميت ويژهمقابله ذرات سازندي  با توليد دقيق مرز اينكه چه وقت بايد
بندي آميز دستهي گذرا، پايدار و فاجعهاز چاه توليد ذرات سازندي به سه دسته با توجه به ذرات توليدي

يابد. در حالت وليد ذرات سازندي از چاه كاهش ميتدريج ترا با توليد ثابت از چاه بهند. در حالت گذشومي

  

    )2(  

  
دست همگاپاسكال ب 3/14مقدار افت فشار بحراني  2-يمعادلهگذاري مقادير مربوط به مخزن در با جا

ايجاد  يمگاپاسكال 21 بشكه نفت افت فشار 4540نه در چاه مورد نظر براي توليد روزاصورتي كه  آيد. درمي
از چاه  هاييهاحيصورت تجربي استخراج شده توليد ذرات سازندي در نكه به 2- يبنابراين معادلهمي شود. 

اساس افت فشار  نرخ توليد بحراني بر اكنون .]17[ دكنبيني ميپيشكه دچار شكست برشي شده است را 
  .است 3-يمعادله شكلشود كه بهميمحاسبه  بحراني حاصل

   )3(  

  
بشكه در روز  3351به  4540قابله با توليد ذرات سازندي، توليد از چاه مورد نظر براي مبه تعبير ديگر 

راه صرفه نبودن از صرفه نباشد و در صورت بهابد كه ممكن است برداشت از چاه به اين مقدار بهي كاهش
 پك و كاهش توليد استفاده شود.كارهاي تركيبي نظير گراول

 تعميم روابط يك ميدان ديگر با خصوصيات متفاوت به ميدان ميداني باال اوالًي ترين نقص مطالعهمهم
  .استموجود در ميدان  هاي قبليها با ساير اتفاقات و دادهواقع در ايران بدون واسنجي داده

  
  هاي مقابله با توليد ذرات سازنديروش-5

هاي تكميل چاه را نيست هزينهت سازندي از چاه الزم كم توليد ذرا بايد توجه داشت كه براي مقدار
ازندي در ابتداي توليد اتفاق ها توليد ذرات سدرصد چاه 50با توجه به اينكه در انجام داد و در مقابل 

قادير بسيار زياد افزايش يابد. بنابراين تعيين كوتاهي به مبرخي موارد ممكن است در مدت افتد و در نمي
  .]6[ ي برخوردار استاكرد از اهميت ويژهمقابله ذرات سازندي  با توليد دقيق مرز اينكه چه وقت بايد
بندي آميز دستهي گذرا، پايدار و فاجعهاز چاه توليد ذرات سازندي به سه دسته با توجه به ذرات توليدي

يابد. در حالت وليد ذرات سازندي از چاه كاهش ميتدريج ترا با توليد ثابت از چاه بهند. در حالت گذشومي

       )2(

با جاگذاری مقادیر مربوط به مخزن در معادله ی-2 مقدار افت فشار 
بحرانی 14/3 مگاپاس��کال به دست می آید. در صورتی که در چاه مورد 
نظر برای تولید روزانه 4540 بش��که نفت افت فش��ار 21 مگاپاسکالی 
ایجاد می شود. بنابراین معادله ی-2 که به صورت تجربی استخراج شده 
تولید ذرات سازندی در ناحیه هایی از چاه که دچار شکست برشی شده 
را پیش بین��ی می کن��د ]17[. اکنون نرخ تولید بحرانی بر اس��اس افت 

فشار بحرانی حاصل محاسبه می شود )معادله ی-3(.

  

    )2(  

  
دست همگاپاسكال ب 3/14مقدار افت فشار بحراني  2-يمعادلهگذاري مقادير مربوط به مخزن در با جا

ايجاد  يمگاپاسكال 21 بشكه نفت افت فشار 4540نه در چاه مورد نظر براي توليد روزاصورتي كه  آيد. درمي
از چاه  هاييهاحيصورت تجربي استخراج شده توليد ذرات سازندي در نكه به 2- يبنابراين معادلهمي شود. 

اساس افت فشار  نرخ توليد بحراني بر اكنون .]17[ دكنبيني ميپيشكه دچار شكست برشي شده است را 
  .است 3-يمعادله شكلشود كه بهميمحاسبه  بحراني حاصل

   )3(  

  
بشكه در روز  3351به  4540قابله با توليد ذرات سازندي، توليد از چاه مورد نظر براي مبه تعبير ديگر 

راه صرفه نبودن از صرفه نباشد و در صورت بهابد كه ممكن است برداشت از چاه به اين مقدار بهي كاهش
 پك و كاهش توليد استفاده شود.كارهاي تركيبي نظير گراول

 تعميم روابط يك ميدان ديگر با خصوصيات متفاوت به ميدان ميداني باال اوالًي ترين نقص مطالعهمهم
  .استموجود در ميدان  هاي قبليها با ساير اتفاقات و دادهواقع در ايران بدون واسنجي داده

  
  هاي مقابله با توليد ذرات سازنديروش-5

هاي تكميل چاه را نيست هزينهت سازندي از چاه الزم كم توليد ذرا بايد توجه داشت كه براي مقدار
ازندي در ابتداي توليد اتفاق ها توليد ذرات سدرصد چاه 50با توجه به اينكه در انجام داد و در مقابل 

قادير بسيار زياد افزايش يابد. بنابراين تعيين كوتاهي به مبرخي موارد ممكن است در مدت افتد و در نمي
  .]6[ ي برخوردار استاكرد از اهميت ويژهمقابله ذرات سازندي  با توليد دقيق مرز اينكه چه وقت بايد
بندي آميز دستهي گذرا، پايدار و فاجعهاز چاه توليد ذرات سازندي به سه دسته با توجه به ذرات توليدي

يابد. در حالت وليد ذرات سازندي از چاه كاهش ميتدريج ترا با توليد ثابت از چاه بهند. در حالت گذشومي

 
)3(

به تعبیر دیگر برای مقابله با تولید ذرات س��ازندی، تولید چاه مورد 
نظر از 4540 به 3351 بش��که در روز کاهش  می یابد که ممکن است 
این مقدار تولید از چاه به صرفه نباشد. در صورت به صرفه نبودن، تولید 
از راهکارهای ترکیبی نظیر گراول پک و کاهش تولید استفاده می شود.

مهم تری��ن نقص مطالعه ی میدانی باال تعمیم روابط یک میدان دیگر 
با خصوصیات متفاوت به میدان واقع در ایران بدون واسنجی داده ها با 

سایر اتفاقات و داده های قبلی موجود در میدان است.

5- روش های مقابله با تولید ذرات سازندی
باید توجه داشت که برای مقدار کم تولید ذرات سازندی از چاه الزم 
نیس��ت هزینه های تکمیل چاه انجام داد. با توجه به اینکه در نیمی از 
چاه ها تولید ذرات سازندی در ابتدای تولید اتفاق نمی افتد اما در برخی 
موارد ممکن است در مدت کوتاهی تولید این ذرات بسیار افزایش یابد. 
بنابراین تعیین دقیق مرز اینکه چه وقت باید با تولید ذرات س��ازندی 

مقابله کرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است ]6[.
با توجه به ذرات تولیدی از چاه تولید ذرات سازندی به سه دسته ی 
گذرا، پایدار و فاجعه آمیز دس��ته بندی می شوند. در حالت گذرا با تولید 
ثاب��ت از چ��اه به تدریج تولید ذرات س��ازندی از چ��اه کاهش می یابد. 
در حال��ت دوم که تولید پایدار ذرات س��ازندی ن��ام دارد به طور دائم و 
همزمان با تولید از چاه ذرات س��ازندی نیز از چاه اس��تخراج می گردد. 
بیش��تر چاه ها در این مرحله از تولید ذرات س��ازندی قرار دارند. برای 
این حالت باید حد مشخصی تعیین گردد تا تولید ذرات سازندی کمتر 
از آن برای چاه مش��کل تلقی نشود. در حالت فاجعه آمیز، چاه با تولید 
شدید ذرات س��ازندی مواجه می گردد؛ به طوری که تولید هیدروکربن 
متوقف می ش��ود. در روش های کنترل و پیش��گیری باید طوری عمل 
شود تا این مرحله از تولید ذرات سازندی هیچ وقت اتفاق نیافتد ]12[.

اولین س��ؤال پس از تولید ذرات س��ازندی اینست که برای مقابله با 
این پدیده باید چه روش��ی در پیش گرفت؟ اولین قدم حداقل ش��دن 
ش��وک های وارده بر مخزن اس��ت؛ بدین صورت که افت فشار تولید و 
نرخ برداش��ت از مخزن در بازه های کوچک تغییر داده شوند. همچنین 
نرخ برداش��ت از مخزن باید کاهش یابد تا فش��ار موجود، از فشاری که 
منجر به جدا ش��دن دانه ه��ای ذرات از یکدیگر می ش��ود کمتر گردد. 
راهکار دیگر اینست در نقاطی که مستعد تولید ماسه هستند نباید در 
چاه س��وراخ کاری ایجاد شود. هر دو راه حل ذکر شده منجر به کاهش 
تولید می شود که ممکن است صرفه ی اقتصادی میدان را تحت الشعاع 

قرار دهد.
روش دیگر شناس��ایی نواحی مستعد تولید ذرات سازندی و استفاده 

از روش های تکمیل چاه در این نواحی است ]6[.
محبوب تری��ن روش برای کنترل تولید ذرات س��ازندی اس��تفاده از 
روش ه��ای فیزیکی جهت جلوگیری از حرکت ذرات س��ازندی اس��ت.  
در مهندس��ی تکمیل چاه این روش ها به چهار دسته تقسیم می شوند: 
تزریق رزین، پوشش های س��وراخ کاری شده، رزین آغشته به دانه های 

ذرات و گراول پک.
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5-1- اصالح استراتژی سوراخکاری
از مهم ترین س��ؤاالتی که باید یک طراح به آن پاس��خ دهد اینست 
ک��ه س��وراخ کاری در کدام نواح��ی منجر به تولید ذرات س��ازندی در 
اطراف چاه می شود؟ همچنین اس��تراتژی سوراخ کاری چگونه باشد تا 
تولید ذرات س��ازندی به حداقل برسد؟ در واقع با تغییر شیب و امتداد 

سوراخ کاری می توان تولید ذرات سازندی را به حداقل رساند.

5-2-1- تزریق رزین
جهت افزایش سیمان کاری بین دانه های ذرات، رزین به طور عمومی 
داخل س��وراخ کاری، تزریق و س��پس با کاتالیس��ت شس��ته می شود. 
رزین های فنولیک، فوران و اپوکس��ی معروف تری��ن رزین های تجاری 
هس��تند که بدین منظور اس��تفاده می شوند. اگر غلظت ذرات رسی در 
س��ازند زیاد باشد کارآیی روش تزریق رزین تحت الشعاع قرار می گیرد. 
بنابراین در چنین ش��رایطی مواد پایدارکننده ی رس قبل از شستش��و 
تزریق می ش��وند. آب باقیمانده در س��ازند نیز از دیگر مشکالت بالقوه 
برای تزریق رزین اس��ت؛ این شرایط نیازمند تزریق رزین بیشتر است. 
دو عامل حجم رزی��ن تزریقی را کنترل می کنند: حداقل مقدار تزریق 
رزین باید طوری باشد که منجر به چسپیدن دانه های ذرات به یکدیگر 
ش��ود. حداکثر رزی��ن تزریقی نیز تابع��ی از نفوذپذیری اس��ت. زیرا با 
تزریق رزین نفوذپذیری سنگ کاهش می یابد. مثاًل اگر سازند ماسه ی 
تحکیم نیافته با نفوذپذیری 8 دارس��ی توسط تزریق رزین تحکیم یابد 

تا به مقاومت فش��اری حدود 23 مگاپاس��کال )3300psi( دست یابد. 
در ای��ن حالت نفوذپذیری س��نگ تا 25 درصد و نرخ برداش��ت تا 10 
درص��د کاهش خواهد یافت. همچنین اگ��ر تزریق رزین غیریکنواخت 
باش��د )به طوری که برخی ذرات سازندی توسط رزین پوشیده نشوند( 
از تولید ذرات سازندی جلوگیری نخواهد شد. به دالیل باال استفاده از 
تزریق رزین برای کنترل تولید ذرات س��ازندی در الیه های با ضخامت 
کم حدود 4-3 متر انجام می شود و با این روش نمی توان مناطق وسیع 
مستعد تولید ذرات سازندی را پوشش داد. با وجود اینکه تزریق رزین 
روش موفقی محسوب می شود در مهندسی تکمیل چاه در کمتر از 10 

درصد موارد از این روش استفاده می شود.

5-2-2- استفاده از لوله های مشبک و صافی
اس��تفاده از پوش��ش های مش��بک کاری ش��ده و صافی درون چاه جزء 
ارزان تری��ن روش ه��ای جلوگی��ری از خ��روج ذرات س��ازندی به س��مت 
تجهیزات س��طح االرضی اس��ت. لوله های سوراخ کاری ش��ده، سوراخ های 
بزرگ و صافی های سیمی سوراخ های ریزتری دارند. همچنین صافی های 
پیش ساخته که با دانه های ماسه توسط رزین آغشته شده اند کوچک ترین 
اندازه ی س��وراخ را دارند. استفاده از صافی برای جلوگیری از تولید ذرات 
س��ازندی به ویژه ب��رای چاه های مایل و با زاویه ی زیاد بس��یار مناس��ب 
هس��تند. به طور معمول اندازه ی س��وراخ ها، 10 درص��ِد بزرگ ترین ذرات 
ایجاد ش��ده اس��ت. این روش تکمیل چاه تا حدودی باعث کاهش تولید 

 15  تأثیر استفاده از گراول پک بر تولید چاه 14  استفاده از  گراول پک در چاهی با لوله ی جداری
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می گ��ردد. همچنین در صورت تولید ذرات ریز از س��ازند این ذرات باعث 
بس��ته شدن بس��یاری از صافی ها در مسیر نفت می شود. استفاده از روش 
صافی ها به عنوان گزینه ی تکمیل چاه برای س��ازندهایی اس��ت که از نظر 
مقاومت متوس��ط هستند، نه س��ازندهایی که کاماًل تحکیم نیافته اند. مثاًل 
در بس��یاری از چاه های آمریکا و خلیج مکزیک از صافی هایی برای کنترل 
ذرات سازندی بهره می برند. با این وجود روش مذکور تنها در 5 درصد از 
چاه های دنیا استفاده می ش��ود. قاعده ی مشخصی برای اندازه ی صافی ها 
وجود ندارد. اما با رابطه ای سرانگشتی می توان اندازه ی سوراخ های صافی 

را 75 درصد اندازه ی ذرات تولیدی درنظر گرفت.

5-2-3- استفاده از شن های آغشته به رزین بدون صافی
در این روش ش��ن های آغش��ته به رزین را به صورت دوغ��اب به منطقه ی 
تولیدی چاه ارس��ال کرده و با متراک��م کردن آن در محل خود قرار می گیرد. 
در این روش از صافی اس��تفاده نمی شود. مزیت استفاده از شن های آغشته به 
رزین به عنوان ابزاری برای کنترل ذرات سازندی عدم نیاز به تجهیزات اضافی 
اس��ت. اما در این روش به دلیل ایجاد اختالف فش��ار زیاد، امکان تحت الشعاع 
قرار گرفتن تولید وجود دارد. استفاده از شن های آغشته به رزین برای نواحی 
با ضخامت بیش از 6 متر دشوار است. سهم این روش در میان سایر روش های 
کنترل تولید ذرات س��ازندی 5 درصد اس��ت و برای میادین خشکی با تولید 

کم کارآیی دارد.

5-2-4- استفاده از گراول پک
ای��ن روش س��هم 75 درصدی در روش های قابل اس��تفاده جهت 
کنترل تولید ذرات س��ازندی دارد. بدین صورت که دوغابی از ش��ن 
به درون سوراخ کاری چاه فرستاده می شود. گراول پک ها نفوذپذیری 
زی��ادی )حدود 120 دارس��ی( دارند که اجازه ی عب��ور ذرات ریز را 
نمی دهن��د. ب��ا این وجود گراول پک اندازه ی چ��اه را کوچک کرده و 
ام��کان نصب صافی را به عن��وان روش مکمل داخ��ل چاه نمی دهد. 
همچنین تکمیل چندین ناحیه توسط گراول پک دشوار است. روش 
گراول پک نسبتاً گران است اّما با این وجود یکی از مؤثرترین روش ها 
برای کنترل تولید ذرات س��ازندی اس��ت که آزمایش های دقیقی را 

پشت سر گذارده است.

نتیجه گیری
در ای��ن مقال��ه مدیری��ت تولید ماس��ه از چاه به چهار زیردس��ته ی 
تحلیلی، عددی، آزمایشگاهی و میدانی تقسیم بندی شد و کاستی های 
هر یک نیز بیان گردید. همچنین عوامل مؤثر بر تولید ذرات س��ازندی 

و روش های مقابله با آن مرور شد.


